מנהל הסטודנטים
Students Administration

ינואר 2021
טבת תשפ"א
סטודנטים יקרים,
בהמשך להודעות קודמות ,הבחינות הסמסטר ,בחלק מהפקולטות ,יערכו במתכונת מקוונת באמצעות
מערכת חדשה ,מערכת  .TOMAXעליכם להיכנס למערכת חצי שעה לפני מועד הבחינה לצורך הרשמה.
שימו לב שהנכם נדרשים להוריד את התוכנה למחשבכם האישי ולבצע את ההתנסות על מנת שתהיו
ערוכים לביצוע הבחינה .יש לבצע את התהליך לפחות  48שעות טרום הבחינה.
● להורדת התוכנה לחץ כאן
● למדריך להתקנת התוכנה  -לחץ כאן
● לאחר התקנת התוכנה והפעלתה אנא כנסו למערכת לביצוע התנסות.
הסבר כללי-
●
●
●

●
●
●

●

ההתנסות פתוחה עבורכם בכל שלב והמערכת תאפשר לכם לבצע מספר התנסויות.
הבחינות יבוצעו עם השגחה מרחוק באמצעות מצלמה ומיקרופון
הנכם נדרשים להיערך תשתיתית עם:
○ מצלמה
○ מיקרופון
○ חיבור יציב לחשמל ולרשת (מומלץ קווי)
לאחר הפעלת התוכנה יש להזין את מזהה הבחינה שאותו תקבלו לקראת הבחינה
לאחר הזנת מזהה הבחינה יש להזין מספר ת.ז וקוד הבחינה שיישלח אליכם בSMS-
בהתחברות למערכת הנכם נדרשים לבצע את הפעולות הבאות:
○ הצהרת נבחן ואישור לביצוע בחינה אונליין
○ להצטלם ולהציג תעודה מזהה (ת.ז/רישיון נהיגה /דרכון)
○ לחיצה על התחל בחינה
שימו לב :מבחן ההתנסות כולל שאלות מסוגים שונים וכמו כן שאלות התמצאות במערכת .אין
בהכרח קשר בין סוגי השאלות שיופיעו בהתנסות לסוגי השאלות שיהיו לכם בבחינות.
להלן מזהה הבחינה לביצוע ההתנסות :
C998435e

 כאשר תכניסו מזהה בחינה לתוכנה ,המחשב שלכם ינעל ולא תהיה גישה לדפדפן או מידע על
המחשב.
 בחינת ההתנסות תהיה זמינה החל משבועיים לפני תקופת הבחינות עבור הסטודנטים המשויכים
ליחידות הנבחנות בתומקס בסמסטר א'.
 מזהה הבחינות האמתיות ישלח אלכם במייל לפני כל בחינה.
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 סטודנטים שהיחידות האקדמיות שלהן יעברו לבחינה במערכת תומקס רק בסמסטר הבא ,יקבלו
גישה לבחינת ההתנסות סמוך לתחילת תקופת הבחינות בסמסטר ב' .בעוד שסטודנטים שכבר
בתקופת הבחינות של סמסטר א' נבחנים במערכת תומקס יוכלו לגשת החל מ( 10.1.2021שבועיים
לפני תקופת הבחינות) לבחינת הדמה.

 נתנה האפשרות להבחן בקמפוס במקרים חריגים בהם סטודנט לא יוכל להבחן מהבית (הרשמה
מסתיימת ב.)10.1.2021
לתשומת ליבכם ,מגישי הבקשות שאושרו יגיעו אל הקמפוס ויבחנו במחשב שהאוניברסיטה תספק
במערכת תומקס ,בהשגחת בוחן .לכן על כל הסטודנטים להכין עצמם להשתמש במערכת.
 סטודנטים הזכאים להתאמות יפנו למדור תמיכה והנגשה במייל negishut.student@biu.ac.il

לקבלת מידע על יישום ההתאמות הרלוונטיות במסגרת מערך הבחינות המקוונות .
 לתמיכה ושאלות תוכלו לפנות למרכז שירות וגיוס בטלפון  *9392לקבלת הדרכה ומענה .במידת
הצורך הפניה תועבר לגורם המתאים לטיפול.
אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בהתנסות ובהמשך בבחינות.
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